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OS DEZ MANDAMENTOS PARA O DIA DA PROVA OFICIAL 
— Sugestões de professores e alunos do Curso Sólon aprovados em concursos — 

 

 Releia os detalhes da seleção. Observe 

que o concurso da Caixa exige a utiliza-
ção de caneta de tinta preta para assina-
lamento das respostas e para a Reda-
ção. Verifique também horários de fe-
chamento dos portões e quais os docu-
mentos aceitos para sua identificação. 

 Combata o nervosismo. Por isso, vá ao 

local da prova com boa antecedência (o 
trânsito poderá estar caótico). Vá com 
roupas leves e confortáveis. Leve água, 
balas, chocolate ou barras de cereal. Is-
so ajuda a manter a calma. 

 Antes de iniciar, faça uma breve apreci-

ação de toda a prova (10 minutos). Ob-
serve questões interligadas. Descarre-
gue na prova fórmulas ou anotações que 
você tem na lembrança. Assim você ge-
rencia melhor a sua prova. 

 Comece a prova pela disciplina que você 

mais domina e pelas questões que con-
sidera mais fáceis e rápidas. Isso garan-
te mais pontos, colabora com a sua se-
gurança e reserva tempo para as ques-
tões mais difíceis. 

 Faça marcações e deixe para o final as 

questões que você julgar trabalhosas ou 
difíceis. Exemplos de marcação: 
$$=Rever urgente, $=Rever se der tempo. 

 Mantenha o alto astral durante toda a 

prova, a objetividade, a satisfação, a de-
terminação e a crença de que você terá 
êxito em cada questão, em cada discipli-
na, e na prova como um todo. 

 Use lógica, intuição e atitudes positi-

vas na resolução das questões. Cuida-
do: depois de calculada ou localizada a 
resposta, muitas vezes você precisará 
reler o enunciado da questão para saber 
o que ele realmente pede. 

 Enfrente as questões com elevada obje-

tividade. Descubra imediatamente o que 
o enunciado pede. Visualize ou esboce a 
solução. Só depois escolha a resposta 
mais coerente. Se tiver que "chutar", faça 
isso com esperteza, eliminando previa-
mente as alternativas improváveis. 

 Cuidado com palavras e expressões do 

tipo: sempre, exceto, somente, apesar 
de, respectivamente, nunca, geralmente, 

pois elas podem converter uma afirma-
ção certa em errada, ou vice-versa. 

 Fique de olho no relógio. Faltando vinte 

minutos para o término da prova, deixe 
tudo de lado e passe para o Cartão de 
Respostas o que você já assinalou. Só 
depois disso, retorne às questões. 

 

 

Nos dias seguintes após a aplicação da prova oficial, acompanhe no 

site www.cursosolon.com.br eventuais sugestões de recursos e-
laboradas pelos professores do Curso Sólon. Quem sabe você ad-
quire mais alguns pontinhos! Boa prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA  14 itens x peso 2 = máx.28 pontos 

 

LINGUA PORTUGUESA: 
Professora Eliane Haj 

 

Texto para os itens de 1 a 7 
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O novo milênio ― designado como era do 
conhecimento, da informação ― é marcado por 
mudanças de relevante importância e por impac-
tos econômicos, políticos e sociais. Em épocas de 
transformações tão radicais e abrangentes como 
essa, caracterizada pela transição de uma era 
industrial para uma baseada no conhecimento, 
aumenta-se o grau de indefinições e incertezas. 
Há, portanto, que se fazer esforço redobrado para 
identificar e compreender esses novos processos 
— o que exige o desenvolvimento de um novo 
quadro conceitual e analítico que permita captar, 
mensurar e avaliar os elementos que determinam 
essas mudanças — e para distinguir, entre as 
características e tendências emergentes, as que 
são mais duradouras das que são transitórias, ou 
seja, lidar com a necessidade do que Milton San-
tos resumiu como distinguir o modo da moda. 
      No novo padrão técnico-econômico, notam-se 
a crescente inovação, intensidade e complexidade 
dos conhecimentos desenvolvidos e a acelerada 
incorporação desses nos bens e serviços produzi-
dos e comercializados pelas organizações e pela 
sociedade. Destacam-se, sobretudo, a maior velo-
cidade, a confiabilidade e o baixo custo de trans-
missão, armazenamento e processamento de 
enormes quantidades de conhecimentos codifica-
dos e de outros tipos de informação. 

Helena Maria Martins Lastres et al. Desafios 

 e oportunidades da era do conhecimento. 
In: São Paulo em Perspectiva, 16(3), 2002, 

 p. 60-1 (com adaptações). 

 

A partir das ideias e dos argumentos suscitados pelo 
texto, julgue os itens subsequentes. 

01. [___] Da leitura do texto infere-se que o novo milênio en-
globa a era do conhecimento, em que a vantagem 
competitiva decorrente da produção e comercializa-
ção de bens e serviços ocorrerá por meio da gera-
ção do conhecimento, que permitirá a manutenção 
do potencial inovador das organizações. 

02. [___] Deduz-se do texto que são perenes as perspectivas, 
tendências e inovações dos processos de desenvol-
vimento surgidos com a era do conhecimento.  

03. [___] De acordo com a à necessidade de identificar e 
compreender argumentação desenvolvida no texto, 
a necessidade de “distinguir o modo da moda” (linha 
18) corresponde os novos processos (“modo”), o que 
é dificultado pela difusão de interpretações parciais e 
superficiais do que ainda é difícil perceber e definir, 
que algumas vezes vira “moda”.  

04. [___] No texto, é abordada a necessidade de se lidar com 
as tendências e mudanças derivadas das novas 
formas de conhecimento, objeto do que se denomi-
na, hoje, por era do conhecimento. 

 

No que se refere às estruturas linguísticas do texto, julgue 
os itens de 5 a 7. 

05. [___] O primeiro período do texto, a substituição do predi-
cado “é marcado” por caracteriza-se redundaria em 
prejuízo à correção gramatical e aos sentidos do tex-
to. 

06. [___] Estariam mantidos a correção gramatical e os senti-
dos do texto se, na oração “aumenta-se o grau de 
indefinições e incertezas” (linha 8), a forma verbal 
estivesse flexionada no plural, desde que suprimida 
a partícula “-se”. 

07. [___] A correção gramatical do texto seria preservada caso 
o verbo permitir, no segmento “o que exige o desen-
volvimento de um novo quadro conceitual e analítico 
que permita captar” (linhas 11-12), fosse flexionado 
no pretérito imperfeito do mesmo modo verbal (sub-
juntivo): permitisse. 

 
Texto para os itens de 8 a 12 
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O setor de tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) impulsiona um conjunto de 
inovações técnico-científicas, organizacionais, 
sociais e institucionais, gerando novas possibili-
dades de retorno econômico e social nas mais 
variadas atividades. Por contribuir para a eleva-
ção do valor agregado da produção, com refle-
xos positivos no emprego, na renda e na quali-
dade de vida da população, esse ramo vem 
obtendo status privilegiado em diversas políticas 
e programas nacionais para a ampliação do 
acesso às telecomunicações, aceleração da 
informatização e mitigação da exclusão digital. 
Como exemplo, podem ser destacadas as pro-
postas de fortalecimento da competitividade 
inseridas no âmbito da Política de Desenvolvi-
mento Produtivo do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio, que são impres-
cindíveis em face do panorama da crise finan-
ceira internacional. 

Cristiane Vianna Rauen et al. Relatório de acompanhamento setorial. 

In: Tecnologias de informação e comunicação, v. III. UNICAMP e 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 

 ago./2009, p. 10-1 (com adaptações). 

 

No que diz respeito aos argumentos e às estruturas lin-
guísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. 

08. [___] No trecho “O setor de tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) impulsiona um conjunto de ino-
vações (...) institucionais” (linhas 1-4), o termo “con-
junto” exerce a função de núcleo do complemento di-
reto da forma verbal “impulsiona”. 
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09. [___] A correção gramatical e o sentido do texto seriam 
mantidos se o segmento “Por contribuir para a ele-
vação do valor agregado” (linhas 6-7), fosse assim 
reescrito: Por contribuir juntamente com a elevação 
o valor agregado. 

10. [___] Na estrutura “com reflexos positivos no emprego, na 
renda e na qualidade de vida da população” (linhas 
7-9), é obrigatória presença da vírgula porque os 
constituintes frasais estão ligados por processo de 
subordinação. 

11. [___] Pelas relações de sequenciação e concatenação 
estabelecidas entre os elementos textuais, depreen-
de-se que a expressão “esse ramo” (linha 9), retoma 
diretamente o termo “tecnologias” (linha 1). 

12. [___] Da leitura do texto depreende-se que as TICs repre-
sentam a nova base tecnoprodutiva em conhecimen-
to e podem ser consideradas as principais difusoras 
de progresso técnico nos dias de hoje, além de 
constituírem elemento estratégico das organizações 
e instituições. 

 
O documento abaixo constitui exemplo de um tipo de 
comunicação oficial que, salvo algumas adaptações, se-
gue o padrão ofício. 

 
__n.o 0014/2013-CC-PR 
 

         Brasília, 26 de fevereiro de 2013. 
 
Senhora Presidenta da República, 
 

Submeto à consideração de Vossa Excelência a proposta 
anexa de Código de Conduta da Administração Federal, elaborado 
com a importante contribuição da Comissão de Ética Pública, criada 
pelo Decreto n.o 32, de 26 de maio de 2003. 

A linguagem do Código é simples e acessível, com o obje-
tivo de assegurar a clareza das regras de conduta do administrador, 

de modo que a sociedade possa sobre elas exercer o controle ine-
rente ao regime democrático. 

Além de o administrador ter de comportar-se de acordo 
com as normas estipuladas, o Código exige que ele observe o deco-
ro inerente ao cargo.  

A medida proposta visa à melhoria qualitativa dos padrões 
de conduta da administração pública, de maneira que este docu-
mento, uma vez aprovado, juntamente com o anexo Código de 
Conduta da Administração Federal, poderá informar a atuação das 
autoridades federais, permitindo-me sugerir a publicação de ambos 
os textos, para imediato conhecimento e aplicação. 

Essas, Senhora Presidenta da República, são as razões 
que fundamentam a proposta que ora submeto à consideração de 
Vossa Excelência. 
 

Atenciosamente, 
 

Fulana de Tal 
Ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República 

 

Com fundamento no Manual de Redação da Presidência 
da República, julgue os seguintes itens, relativos à ade-
quação da linguagem e do formato da correspondência 
oficial acima apresentada. 

13. [___] Na correspondência oficial apresentada, o emprego 
da primeira pessoa do singular, por meio das formas 
verbais “Submeto” e “permitindo-me sugerir”, embora 
não represente uma postura de modéstia, possibili-
tou que o assunto fosse comunicado de modo claro 
e impessoal, o que se verifica pela ausência, no cor-
po do texto, de impressões individuais e parciais do 
remetente. 

14. [___] A forma de tratamento empregada no vocativo “Se-
nhora Presidenta da República” está adequada ao 
gênero de correspondência oficial expedida e à auto-
ridade a que está dirigida.  

 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS: DEMAIS DISCIPLINAS 

36 itens x peso 1 = máximo de 36 pontos 

 

MATEMÁTICA: 
Professor Pacífico 

 

No hipotético Banco Sólon S.A., Sebastião aplicou um 
capital no valor de R$50,00, a juros simples, a uma taxa de 
3,6% ao mês, em 20 dias. Podemos afirmar que: 

15. [___] renderá juros simples de R$ 12,00 

16. [___] o montante dessa aplicação será menor que R$ 
52,00 

 

Numa operação bancária de desconto de títulos, o valor 
de uma duplicata foi resgata 10 meses antes do vencimen-
to. Se o valor líquido recebido correspondeu a 11/20 de 
seu valor nominal, podemos afirmar que: 

17. [___] Quando o valor nominal for R$ 10.000,00 o valor 
atual (líquido) será R$ 5.500,00. 

18. [___] Quando o valor nominal for R$ 20.000,00 o desconto 
será R$ R$ 9.000,00. 

19. [___] A taxa anual de desconto comercial simples será de 
54% 

 

Uma determinada mercadoria é vendida pela Loja Sólon 
de Brinquedos Ltda por R$ 300,00 à vista. Nas compras a 
prazo, a loja aplica um reajuste no saldo a pagar com base 
na taxa simples de 19,5%  a.m. Um cliente propõe a com-
pra de um brinquedo dando R$ 100,00 de entrada. Saben-
do que o pagamento foi feito em dois meses, podemos 
afirmar que: 

20. [___] o valor dos juros simples pagos em 2 meses será 
maior que R$ 80,00 
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21. [___] o valor do montante para ao final de 2 meses será 
maior que R$ 270,00 

22. [___] Se a dívida fosse paga em 3 meses seu montante 
seria R$ 317,00 

 

Apliquei 1/3 do meu capital a 15% a.m. e o restante a 20% 
a.m. Decorridos 1 ano e 3 meses, obtive R$ 19.800,00 de 
juro simples pela duas aplicações. Logo podemos afirmar 
que o meu capital inicial era: 

23. [___] exatamente R$ 7.000,00 

24. [___] inferior a R$ 7.500,00 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Professor Jean 

 

Texto para as próximas duas afirmações 
 
Considerando que P e Q representem proposições conhe-
cidas e que V e F representem, respectivamente, os valo-
res verdadeiro e falso, julgue os próximos itens. 
 

25. [___] As proposições Q e P → (￢ Q) são, simultaneamen-

te, V se, e somente se, P for F. 
 
26. [___] Se P for F e P V Q for V, então Q é V. 
 
 
Observe a situação a seguir: 
 
A fim de minimizar o risco de desvios de recursos públi-
cos por meio da segregação de funções, uma repartição 
estabeleceu as seguintes regras para os processos de 
aquisição de bens/serviços: 
 
R1: Se o servidor participa da elaboração das especifica-

ções técnicas, não participa do julgamento das pro-
postas; 

R2: Se o servidor participa do julgamento das propostas, 
não atesta o recebimento dos bens / serviço; 

R3: Se o servidor atesta o recebimento dos bens / serviço, 
não ordena seu pagamento. 

Com base nessas informações, julgue o próximo item. 
 
27. [___] Se P e Q representam, respectivamente, as proposi-

ções “O servidor participa da elaboração das especi-
ficações técnicas” e “O servidor participa do julga-
mento das propostas”, então a regra R1 pode ser 
representada por P (–Q).  

 
Observe a situação a seguir para decidir o que se propõe. 
 

O ProJovem Campo oferece qualificação profis-
sional e escolarização aos jovens agricultores familiares 
de 18 a 29 anos de idade que não concluíram o ensino 
fundamental. Os agricultores participantes recebem uma 
bolsa de R$ 1.200,00, em 12 parcelas mensais e iguais, e 
têm de cumprir frequência de 75 % da duração do curso, 
que é de 2 anos. O curso é oferecido em sistema de alter-
nância --- intercalando-se tempo-escola e tempo-
comunidade e o formato do seu programa é responsabili-
dade de cada estado, de acordo com as características da 

atividade agrícola local. 
 
                       Internet: HTTP://.portal.mec.gov.br (com adaptações). 

Considere que Maria, Carlos e Francisco sejam jovens 
agricultores familiares de um município que oferece vagas 
do ProJovem Campo. 

Considere, ainda, as seguintes proposições: 

P: Francisco tem 30 anos de idade; 

Q: A idade de Maria é igual a dois terços da idade de 
Carlos; 

R: Carlos é, no máximo três anos mais novo que Fran-
cisco e apenas Carlos concluiu o ensino fundamental. 

 
Com referência às informações do texto e às proposições 
P, Q e R, julgue os próximos itens. 
 
28. [___] O número de linhas da tabela-verdade da proposição 

P¬(Q∨R) é superior a 10. 
 
29. [___] Considerando que P e Q representem proposições 

conhecidas e que V e F representem, respectiva-
mente, os valores verdadeiro e falso, julgue o próxi-
mo item. 
A proposição [P V Q] → Q é uma tautologia. 

 
Considerando as proposições simples p e q e a proposi-
ção composta S: [ (p q) ∧ (~q) ] (~p), julgue o item que 
se segue. 
 
30. [___] A proposição S é uma tautologia. 
 
31. [___] Considere que as proposições “Todo advogado sabe 

lógica” e “Todo funcionário do fórum é advogado” 
são premissas de uma argumentação cuja conclusão 
é “Todo funcionário do fórum sabe lógica”. Então es-
sa argumentação é válida. 

 
32. [___] Considere uma argumentação em que duas premis-

sas são da forma  
1. Nenhum A é B.  
2. Todo C é A.  
e a conclusão é da forma “Nenhum C é B”. Essa ar-
gumentação não pode ser considerada válida. 

 
As afirmações seguintes são resultados de uma pesquisa 
feita entre os funcionários de certa empresa. 

 Todo indivíduo alcoolista tem cirrose. 

 Todo indivíduo que tem cirrose costuma faltar ao 
trabalho. 

33. [___] Relativamente a esses resultados, é correto concluir 
que todo funcionário alcoolista costuma faltar ao 
trabalho.  

 

34 .[___] Se Nestor disse a verdade, Júlia e Raul mentiram. 
Se Raul mentiu, Lauro falou a verdade. Se Lauro fa-
lou a verdade, há um leão feroz nesta sala. Ora, não 
há um leão feroz nesta sala. Logo, podemos concluir 
que Nestor e Júlia disseram a verdade. 

 

35.[___] A negação da sentença "Se tenho saúde, então sou 
feliz" é Tenho saúde, e não sou feliz.  
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ATUALIDADES: 
Professor Thiago 

 

Julgue os itens, relativos a aspectos diversos do cenário 
geopolítico mundial. 

36. [___] Diversos países, incluindo o Brasil, brigam pela am-
pliação do número de assentos  permanentes e não 
permanentes no Conselho de Segurança da Organi-
zação das Nações Unidas, porém encontram muita 
resistência dos membros permanentes (EUA, Reino 
Unido, França, Rússia e China). 

37. [___] A descoberta de petróleo na camada pré-sal do leito 
oceânico do litoral brasileiro representou um salto de 
produtividade, tornando o país autossuficiente em 
combustíveis, sendo que o valor da gasolina e do di-
esel sofreram seguidas reduções. 

38. [___] A Síria, desde 2011, passa uma guerra civil, onde de 
um lado rebeldes tentam derrubar o ditador Assad e 
de outro o exército defende a permanência do dita-
dor. Em 2012 o governo dos EUA denunciou o regi-
me sírio por utilizar armas químicas contra os rebel-
des. 

Julgue os itens a seguir, relativos a aspectos econômicos 
e ambientais do contexto brasileiro e mundial. 

39. [___] Atualmente a questão ambiental vem ganhando cada 
vez mais força, principalmente com o engajamento 
de celebridades que lutam contra a poluição ambien-
tal urbana, destacando-se a ativista cubana Yoani 
Sánchez, que esteve recentemente no Brasil para 
divulgar seu trabalho. 

40. [___] O sistema elétrico brasileiro é constituído fundamen-
talmente por usinas térmicas, complementado por 
usinas hidroelétricas. O principal impedimento para o 
crescimento da geração hidroelétrica no Brasil é a 
falta de rios de planalto com grande vazão. 

Sobre os meios de mídia e a sociedade atual, julgue os 
itens abaixo. 

41. [___] Atualmente a sociedade vivencia a prática de um 
modelo de consumo de massa, fomentado princi-
palmente pela expansão das classes médias e da 
mídia que promove o consumo com apelo de felici-
dade. 

42. [___] Em 2013, Edward Snowden , ex-técnico da CIA 
(Central Intelligence Agency), a Agência Central de 
Inteligência norte-americana, munido de milhares de 

documentos aos quais teve acesso durante seu tra-
balho junto à NSA (National Security Agency – A-
gência de Segurança Nacional), vazou informações 
que comprovam que o EUA mantém uma rede de 
espionagem internacional. 

43. [___] O uso da internet como veículo de difusão de ideias, 
os níveis de consumo de produtos industrializados 
vem caindo a cada ano, isso se dá pois através do 
uso de redes sociais a consciência ambiental vem 
sendo amplamente aceita pela sociedade. 

ÉTICA e LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Professor Christian 

 

A respeito da ética e normas aplicáveis à administração 
pública, no Brasil, julgue os itens a seguir. 

44. [___] A Ética é um conceito atemporal, não restrito a um 
determinado período de tempo, nem a um determi-
nado local ou região, consubstanciando regras e 
preceitos de ordem valorativa para o bom convívio 
em sociedade. 

45. [___] De acordo com o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal é 
facultado aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta e indireta a implementação 
em 60 dias da respectiva Comissão de Ética. 

46. [___] O servidor público civil federal não terá que decidir 
somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o 
honesto e o desonesto. 

47. [___] A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
eficiência, impessoalidade, publicidade, imoralidade 
e legalidade. 

48. [___] A Caixa Econômica Federal deve observância aos 
princípios de legalidade, publicidade, moralidade, e-
ficiência e impessoalidade. 

49. [___] A Legalidade da Administração Pública difere-se da 
Legalidade do Particular, pois este pode fazer tudo o 
que não estiver proibido em lei, ao passo que aquela 
só pode fazer o que estiver previsto em lei. 

50. [___] Não existem exceções à observância dos Princípios 
da legalidade, impessoalidade, imoralidade, publici-
dade e eficiência. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

70 itens x peso 2 = máximo de 140 pontos

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS: 
Professor Guerra 

 

Quanto à abertura de conta-corrente de pessoas físicas e 
pessoas jurídicas, sua movimentação, aspectos, encerra-
mento e documentos, julgue os itens seguintes, assina-
lando “C” para certo e “E” para errado. 

51. [___] Segundo normas do BACEN, os documentos neces-
sários e obrigatórios para a abertura de conta de de-
pósitos, no caso de pessoa física, são o documento 
de identificação, a inscrição no cadastro de pessoa 
física, o comprovante de residência e o comprovante 
de renda.  

52. [___] O analfabeto poderá ser titular de conta bancária, 
desde que apresente procurador, nomeado por meio 
de procuração simples, com poderes específicos pa-
ra abrir e movimentar a conta em seu nome.  
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53. [___] Quando a iniciativa do encerramento de conta-
corrente for do próprio cliente, para sua segurança, 
ele deve ser orientado a entregar ao banco corres-
pondência em que solicita o encerramento de sua 
conta, a verificar se todos os cheques emitidos foram 
compensados e a entregar ao banco os cheques a-
inda em seu poder, assim como outros procedimen-
tos. 

54. [___] Adiantamento a depositante é uma operação passi-
va, na qual o cliente utilizará recurso acima do valor 
do saldo de sua conta-corrente. 

55. [___] A conta de depósito à vista é o tipo mais usual de 
conta bancária. Nela, o dinheiro do depositante fica à 
disposição deste para ser sacado, em espécie, a 
qualquer momento, sem prévio aviso à instituição fi-
nanceira, independentemente do valor a ser sacado.  

Relativamente às pessoas físicas, jurídicas e os seus 
atributos na vida civil, julgue os itens abaixo: 

56. [___] A personalidade civil da pessoa física se dá a partir 
da sua maioridade, aos 18 anos, a qual pode ser an-
tecipada em virtude de casamento, colação de grau 
em nível superior, emancipação, entre outros. 

57. [___] O menor impúbere é considerado, pela lei civil brasi-
leira, pessoa com incapacidade absoluta. 

58. [___] Segundo a lei civil, domicílio é, entre outros, o local 
onde a pessoa natural exerce ou pratica, habitual-
mente, seus atos e negócios jurídicos. No caso do 
preso, a lei prevê que o domicílio é o local onde este 
cumpre a pena.  

59. [___] Em relação aos absolutamente incapazes, como os 
abaixo de 16 anos, podemos dizer que os pais ou tu-
tores devem auxiliá-los ou assisti-los nos atos da vi-
da civil. 

 

A respeito do cheque, julgue os próximos itens: 

60. [___] Se dois cheques são apresentados ao mesmo tempo 
e não há fundos suficientes para a liquidação de am-
bos, dar-se-á preferência ao mais antigo. 

61. [___] O cheque não comporta aceite. 

62. [___] O cheque administrativo é sacado por um banco 
contra ele próprio. 

63. [___] Pode-se dizer que cheque cruzado é o garantido por 
crédito especial do banco sacado em favor do emi-
tente. 

 

Com relação ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem 
Fundos (CCF), criado pelo Banco Central, julgue as afir-
mativas a seguir:  

64. [___] Com a criação do CCF, pode-se obstar que clientes 
estelionatários continuem emitindo cheques sem 
fundos. Os motivos que geram a inclusão automática 
do correntista no CCF são a prática espúria, a emis-
são de cheque de conta encerrada e a devolução de 
dois cheques sem a devida provisão de fundos.  

65. [___] Qualquer banco pode fornecer a seus clientes a 
informação quanto à inclusão do seu nome no CCF, 
vedada a cobrança de qualquer tarifa por esta pes-
quisa. 

66. [___] Constitui motivo para inclusão do nome do correntis-
ta no CCF a devolução de um cheque sem fundos na 
sua primeira apresentação (motivo 11). 

67. [___] Constitui motivo para inclusão do nome do correntis-
ta no CCF a devolução de um cheque por cancela-
mento de talonário pelo sacado. 

 

O cheque, também conhecido como moeda escritural, não 
tem curso forçado, ou seja, não é de aceitação obrigató-
ria. É um dos produtos bancários mais importantes, por-
que é produto de linha de frente, que leva o nome da insti-
tuição financeira bancária. No que se refere ao produto 
cheque, julgue os itens que se seguem. 

68. [___] O cheque tem sua prescrição no prazo de seis me-
ses a contar da data de emissão. 

69. [___] Em um cheque, quando houver divergência entre o 
valor escrito numericamente e o valor por extenso, 
valerá o menor entre eles. 

70. [___] A regra geral é que o endossante do cheque garante 
o seu pagamento. 

71. [___] O cheque, por ser uma ordem de pagamento à vista, 
pode ser considerado dinheiro. 

72. [___] O cheque apresentado para pagamento antes do dia 
indicado como data de emissão é pagável apenas na 
data indicada. 

73. [___] O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro 
obrigado, que não poderá endossar novamente o 
cheque. 

74. [___] As informações contidas em um cheque incluem a 
denominação cheque, o nome do banco ou da insti-
tuição financeira que deve pagá-lo, a indicação do 
lugar do pagamento, a data, o local da emissão do 
documento e a ordem para pagamento de quantia 
indeterminada. 

75. [___] Um cheque acima de cem reais somente pode ser 
emitido ao portador caso o emitente e o favorecido 
sejam a mesma pessoa. 

76. [___] O cheque, qualquer que seja o seu valor, poderá ser 
emitido à ordem do próprio sacador, por conta de 
terceiro ou ao portador. 

 

Considere a seguinte situação hipotética: Carlos, para 
efetuar o pagamento de R$ 550,00, relativos a uma compra 
em um estabelecimento comercial, emitiu um cheque ao 
portador, tendo usado para isso uma caneta esferográfica 
de tinta vermelha.  

77. [___] Nessa situação, Carlos errou duplamente: uma, 
quanto ao cheque ao portador, e outra, quanto à cor 
da tinta utilizada para o preenchimento do referido tí-
tulo. 

78. [___] No caso de ser o referido cheque devolvido por sus-
tação de pagamento efetuada por Carlos, cabe ao 
banco sacado informar o motivo alegado para tal 
medida sempre que solicitado pelo favorecido nomi-
nalmente indicado no cheque, não cabendo ao por-
tador esse direito, mesmo quando se tratar de che-
que cujo valor dispense a indicação do favorecido. 
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O mercado de capitais é um segmento do sistema finan-
ceiro nacional em que são realizadas operações de com-
pra e venda de títulos e de valores mobiliários, onde se 
destacam ações e debêntures. Com respeito a esse as-
sunto, julgue os itens a seguir. 

79. [___] A quantidade e o preço das ações de uma compa-
nhia não poderão ser alterados. 

80. [___] Para configurar uma operação à vista, as liquidações 
física e financeira das ações adquiridas devem ser 
necessariamente efetivadas no mesmo dia da reali-
zação do negócio em bolsa. 

81. [___] Uma emissão de ações julgada fraudulenta poderá 
ser suspensa pelo Conselho Monetário Nacional ou 
pelo Banco Central do Brasil, mesmo após a efetua-
ção do registro de emissão. 

82. [___] A emissão de ações das companhias condiciona-se 
a registro prévio na CVM. 

83. [___] As bolsas de valores e os mercados de balcão com-
põem os ambientes onde são cursadas unicamente 
as operações do mercado primário de ações. 

84. [___] Quando ocorre desdobramento e ações (split), não 
há variação patrimonial na companhia, visto que, 
simplesmente, foi alterado o número de ações em 
que se divide o capital da empresa. 

85. [___] No Brasil, é amplamente utilizada a prática de man-
ter as ações ao portador, de modo a facilitar a ne-
gociação nas bolsas de valores. 

86. [___] As ações do Banco Sólon S.A. são negociadas em 
bolsa de valores e podem ser adquiridas por qual-
quer investidor que participe desse mercado, o que 
o caracteriza como uma sociedade anônima de ca-
pital fechado. 

87. [___] Para que uma S.A. aumente o capital social com a 
captação de recursos novos, não originários das re-
servas, ele pode realizar oferta primária de ações 
(IPO). 

 

Em bolsas de valores são negociadas ações que se sub-
dividem em duas grandes categorias: ações ordinárias e 
ações preferenciais. A seu respeito, avalie o que se decla-
ra a seguir. 

88. [___] As vantagens das ações preferenciais consistem na 
prioridade na distribuição de dividendos ou no rece-
bimento de bonificações, sendo vedada a acumula-
ção dessas duas preferências. 

89. [___] O número de ações preferenciais sem direito a voto, 
ou sujeitas a restrição no exercício desse direito, 
pode chegar a 70% do total das ações emitidas. 

90. [___] Ofende a Lei das Sociedades Anônimas um estatuto 
que assegure a determinada classe de ações prefe-
renciais o direito de eleger, em votação separada, 
membros dos órgãos de administração da compa-
nhia. 

91. [___] Ações preferenciais são ações que detêm o direito 
sobre os lucros a serem distribuídos aos acionistas, 
devendo o pagamento ser realizado somente aos 
detentores dessas ações. 

92. [___] Em uma sociedade por ações, os detentores de 
ações ordinárias não têm direito a voz e voto nas 
assembleias de acionistas. 

 

O mercado de câmbio envolve negociações de moedas 
estrangeiras e pessoas físicas ou jurídicas com interesses 
ou necessidades na movimentação dessas moedas. Em 
referência a esse assunto, julgue os próximos itens. 

93. [___] Para atuarem como agentes no mercado de câmbio, 
os bancos, as corretoras, as distribuidoras, as agên-
cias de turismo e os meios de hospedagem devem 
estar autorizados pelo Banco do Brasil S.A.  

94. [___] Se um turista trocar dólares por reais, estará trocan-
do moedas, o que é denominado câmbio sacado. 

95. [___] Um operador de câmbio toma conhecimento de que 
a cotação do euro na praça de Nova York (EUA) é 
quarenta centavos do dólar norte-americano e que a 
cotação desse último na praça de Lisboa (Portugal) 
é quarenta e três centavos para cada euro. Ao efe-
tuar a operação de arbitragem direta no valor de 200 
mil euros, este operador terá um lucro de 6.000 dóla-
res americanos, desconsiderando-se os custos das 
transações. 

96. [___] O BACEN, por meio dos dealers, realiza operações 
de compra e venda de moeda estrangeira. Se, em 
determinado dia, a taxa de câmbio estiver subindo 
além das expectativas oficiais, o BACEN poderá in-
tervir, comprando moeda estrangeira para fazer a 
taxa baixar e voltar aos níveis desejados pela autori-
dade monetária. 

97. [___] As taxas de câmbio praticadas no Brasil são defini-
das pelo BACEN. 

98. [___] Qualquer pessoa física ou jurídica pode ir a uma 
instituição autorizada a operar em câmbio para com-
prar ou vender moeda estrangeira. Como regra ge-
ral, para a realização das operações de câmbio, é 
necessário respaldo documental, visto que, nessas 
operações, são negociados direitos sobre a moeda 
estrangeira.  

99. [___] Considere a seguinte situação hipotética. Lúcia via-
jou aos EUA portando certa quantia em dólares nor-
te-americanos, legalmente comprados em agência 
bancária no Brasil. Ao regressar ao Brasil, portava, 
ainda, em espécie, um saldo de US$ 1,000.00, em 
razão de a sua estada nos EUA ter sido reduzida. 
Nessa situação, Lúcia poderá permanecer com os 
dólares remanescentes em seu poder, já que eles 
foram oriundos de processo legal de compra, po-
dendo, inclusive, utilizá-los para o pagamento de 
compras feitas no mercado nacional. 

100. [___] No Brasil, todos os negócios realizados no mercado 
paralelo, bem como a posse de moeda estrangeira 
sem origem justificada, são ilegais e sujeitam o cida-
dão ou a empresa às penas da lei. 

 

O SFN – Sistema Financeiro Nacional é formado por um 
conjunto de instituições e instrumentos financeiros que 
possibilitam a transferência de recursos entre agentes 
superavitários e deficitários. O SFN é constituído por to-
das as Instituições Financeiras, públicas ou privadas, 
bancárias ou não. 
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Sobre esse sistema, avalie as proposições a seguir. 

101. [___] Cooperativas de crédito são instituições financeiras, 
mas não captam depósito à vista. 

102. [___] O CMN - Conselho Monetário Nacional é conside-
rado o órgão máximo do SFN. 

103. [___] Cabe à CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
assegurar o funcionamento eficiente e regular dos 
mercados de bolsas de valores. 

104. [___] As bolsas de valores, que negociam ações de com-
panhias abertas, são instituições financeiras sem 
fins lucrativos constituídas pelas corretoras de valo-
res com o objetivo de garantir a transparência das 
transações realizadas com valores mobiliários. 

105. [___] O Comitê de Política Monetária (COPOM), compos-
to por membros da Diretoria do Banco Central do 
Brasil, é quem fixa a meta de inflação do ano.  

ATENDIMENTO: 
Professores Mattosinho e Christian 

 

Tendo presente seu conhecimento em relação a marke-
ting, telemarketing e merchandising, julgue os próximos 
itens, assinalando C para certo e E para errado. 

106. [___] O especialista em marketing tem a função de levar 
o produto ao mercado, preocupando-se com a ima-
gem e a credibilidade da instituição perante os con-
sumidores.  

107. [___] Quando um cliente faz uma ligação para o seu 
banco, visando obter informações sobre seu inves-
timento num fundo, trata-se de Telemarketing ativo.  

108. [___] Em marketing, a qualidade dos serviços é perceptí-
vel tanto nos aspectos intangíveis – confiabilidade, 
responsabilidade, segurança, empatia – quanto nos 
aspectos tangíveis.  

109. [___] No marketing de relacionamento, em nível pró-
ativo, o vendedor vende o produto e faz consultas 
posteriores ao cliente para obter feedback quanto 
ao seu nível de satisfação e auxiliá-lo na utilização 
do produto.  

110. [___] Merchandising pode ser caracterizado por ações de 
ponto venda que visam destacar os produtos pe-
rante outros concorrentes.  

 

Tendo foco no cliente, atendentes e vendedores, avalie os 
próximos itens. 

111. [___] O fechamento da venda, a qualquer custo e a rapi-
dez são atitudes esperadas dos vendedores.  

112. [___] A expectativa é gerada nas pessoas apenas pelos 
vendedores das empresas e pelos anúncios de pu-
blicidade.  

113. [___] Quando um cliente consegue perceber que os be-
nefícios adquiridos atenderam suas expectativas 
sobre o produto ou serviço, tem-se como resultado 
a satisfação.  

114. [___] Pessoas que sabem transmitir e receber mensa-
gens, colocando-se no lugar do outro, tendem a ser 
bons profissionais de atendimento.  

115. [___] A satisfação de um cliente não tem relação com 
suas experiências anteriores e sim com as expecta-
tivas que lhe são geradas por campanhas publicitá-
rias.  

116. [___] É totalmente errado, na abordagem do cliente, 
utilizar-se da expressão: pois não!  

 

A legislação brasileira reconhece o consumidor como a 
parte frágil, perante o fornecedor, no mercado de consu-
mo. Acerca desse mercado, da relação entre consumidor 
/fornecedor e do Código Brasileiro de Defesa do Consu-
midor (CDC) , julgue os itens subsequentes, anotando 
C=Certo ou E=Errado.  

117. [___] Equiparam-se aos consumidores todas as vítimas 
de um evento envolvendo relações de consumo. 

118. [___] É necessário que o fornecedor possui inscrição 
perante a Secretaria da Receita Estadual e registro 
na Junta Comercial para fins de responsabilização 
perante o CDC. 

119. [___] Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado 
de consumo, mediante remuneração, inclusive as 
de natureza bancária, financeira, de crédito e secu-
ritária e as decorrentes das relações de caráter tra-
balhista. 

120. [___] A responsabilidade do fornecedor perante o con-
sumidor, de acordo com o CDC, é, em regra, subje-
tiva. 

 

 

 

 

Instruções para a prova de redação   
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2ª FASE  PROVA DE REDAÇÃO (ATÉ 30 LINHAS) 

Máximo de 20 pontos 

 

PROFESSORA ROSÂNGELA LOPES 

 

Leia o texto abaixo como motivador, escolha uma das 
propostas desta prova e a produza seu texto de acordo 

com o comando. 

 

TEXTO 
65% dos jovens são contra namoro online 

Pesquisa feita com estudantes brasileiros de 15 a 26 

anos aponta que o namoro real ainda prevalece entre o 

grupo. Os 4% que tentaram romance online se arrepen-

dem da experiência. 

iG São Paulo | 24/08/2013 

 

Thinkstock  

65% dos jovens nunca tentaram ter um relacionamento 

pela internet, segundo pesquisa 

Uma pesquisa divulgada esta semana apontou que 

65% dos jovens brasileiros entre 15 e 26 anos são contra 

namoro online. O estudo, encomendado pela empresa de 

estágios Nube, revelou que mais de 6 mil das 10 mil pessoas 

entrevistadas nunca tiveram um romance pela internet, apesar 

de que pelo menos um terço já usou sites e redes sociais 

como meio de conhecer um parceiro. 

Dos 35% dos entrevistados que já tiveram relaciona-

mentos online, 17% continuam com seus parceiros da internet 

e 14% já terminaram o namoro. Por fim, 4% dos jovens que 

tentaram um romance online se arrependem da experiência. 

Para Lizandra Sotter Bastos, analista de treinamento 

da empresa, não há problemas em procurar um parceiro pela 

internet, mas é preciso ter cuidado. “O jovem não deve ter 

pressa, pois conhecer alguém online e marcar um encontro 

logo em seguida pode ser perigoso”, diz. 

Apesar do resultado da pesquisa, um estudo da Uni-

versidade de Chicago, divulgado em junho, provou que casais 

que se conheceram pela internet têm menor chance de sepa-

ração. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que a 

probabilidade de relacionamentos online terminarem é 25% 

menor do que a dos relacionamentos offline. 

Em 2010, uma pesquisa divulgada pelo Serviço Mundi-

al da BBC revelou que 30% dos internautas veem a internet 

como um bom lugar para paquerar. Ao contrário dos jovens 

brasileiros, os adolescentes da Índia e do Paquistão são os 

que mais se animam com a possibilidade de encontrar um 

namorado ou uma namorada online e a prática tem 60% de 

aceitação nesses países. 

Recentemente, os namoros virtuais que deram errado 

passaram a ser foco de documentários e programas de TV. O 

longa “Catfish”, que conta a história real de um americano 

que se apaixonou por um perfil fake na internet, fez sucesso 

nos cinemas e virou uma série, exibida no Brasil pela MTV. 

fonte: http://jovem.ig.com.br/cultura/internet/2013-08-
24/65-dos-jovens-sao-contra-namoro-online.html 

 

PROPOSTA I 

Em um texto de caráter dissertativo-argumentativo discu-

ta a seguinte questão: O que mudou nos relacionamentos 

amorosos com o advento das redes sociais? Produção 

em no máximo 30 linhas. 

ou 

 PROPOSTA II 

A imprensa tem publicado muitas histórias de pessoas 

que se conhecem pela internet. Muitas delas retratam 

relações perigosas. Redija um texto NARRATIVO que 

contemple um episódio em que a personagem viva uma 

“relação perigosa”. Apresente no desfecho do seu texto 

como a situação foi resolvida. Produção em até 30 linhas. 
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REDAÇÃO – TEXTO DEFINITIVO – SEU NOME: _______________________________________________ 
 

Título: ____________________________________________________________________________________ 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS – 50 QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA – Professora Eliane Haj 

01 C Segundo o primeiro período do texto - “O novo milênio ― designado como era do conhecimento, da informação ― é 
marcado por mudanças de relevante importância e por impactos econômicos, políticos e sociais” – as mudanças 
atingem vários setores e provêm do conhecimento. 

02 E Segundo o texto, nesse tipo de evolução “aumenta-se o grau de indefinições e incertezas” e as tendências são “mais 
duradouras do que transitórias”, o que não extingue a transitoriedade. 

03 C Como o modo expressa a forma como se deve agir e, no cotidiano, a expressão “a moda” expressa tendências dita-
das por algum com interesses sobre a divulgação, fica claro que se deve perceber o engendramento envolvido no 
processo para se saber diferenciar o que é necessário do que é sedução. 

04 C “distinguir o modo da moda” justifica essa afirmação. 

05 E Marcar algo define característica, portanto “caracteriza-se”. 

06 E Como o verbo é transitivo direto, o SE é partícula apassivadora. O verbo deve concordar com o complemento direto 
(que vira sujeito na voz passiva sintética). Sendo o núcleo deste “grau”, não existe a possibilidade de plural para o 
verbo em questão. 

07 E O processo em questão (permitir) é sugerido e, por isso, ainda não iniciado. “permitisse” expressa processo passado 
(pretérito imperfeito do subjuntivo). 

08 C Alguém impulsiona algo – não rege preposição, sendo, portanto, direto. 

09 E Duas inadequações presentes na afirmativa – primeiro, a relação de agente e paciente é “de mão única” (alguém 
contribui para algo), o que torna a palavra juntamente descabida; segundo, o substantivo “elevação” rege a preposi-
ção DE (elevação de algo). 

10 E Como as vírgulas separam os setores atingidos positivamente pelos reflexos, todos exercem a mesma função, sen-
do, portanto, coordenados e não subordinados uns aos outros. 

11 E A retomada é indireta, visto que gênero e número são diferentes. 

12 C O segmento de texto abaixo pode ser considerado a base da paráfrase presente na proposição. 

“O setor de tecnologias da informação e comunicação (TICs) impulsiona um conjunto de inovações técnico-
científicas, organizacionais, sociais e institucionais, gerando novas possibilidades de retorno econômico e social nas 
mais variadas atividades. Por contribuir para a elevação do valor agregado da produção, com reflexos positivos no 
emprego, na renda e na qualidade de vida da população”. 

13 C Apesar de empregar a primeira pessoa, o texto continuou usando vocabulário que demonstra distanciamento entre 
os interlocutores. 

14 E O pronome de tratamento adequado à Presidência da República é “Vossa Excelência”, sendo, portanto, necessário 
o vocativo Excelentíssima Senhora Presidenta.  

DEMAIS DISCIPLINAS DE CONHECIMENTOS BÁSICOS: 
Matemática, Raciocínio Lógico, Atualidades, Ética e Legislação Específica 

15 E Com J = (50.0,036.20):30 temos J = R$ 1,20 e M = R$ 51,20 

 16 C 
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17 C 10.000 : 20 = 500 x 11 = R$ 5.500,00; 

18 C 20.000 : 20 = 1.000 x 9 = R$ 9.000,00 

19 C 
d = N – A  d = N - 

20

11
.N  d = 

20

9
. N 

Mas: d = N . i . n 

Assim: 

6

5
...

20

9
iNN        

6

.5

20

9 i
   

i = 0,54 a.a.      i = 54% a.a. 

 

20 E J = 200.0,195.2 = R$ 78,00 

21 C M = C + J = 200 + 78 = R$ 278,00 

22 C M = 200.(1 + 0,195.3) = R$ 317,00 

23 E Jt = J1 + J2 

19,800 = C/3 . 0,15. 15 + 2C/3 . 0,2 . 15 

 C = R$ 7200,00 
24 C 

25 C  

P Q ~ Q P → ~ Q 

V V F F 

V F V V 

F V F V 

F F V V 
 

26 C  

P Q P ˅ Q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 
 

27 C Se P representa “O servidor participa da elaboração das especificações técnicas” e Q “O servidor não participa do 

julgamento das propostas”, então P→Q representa “Se o servidor participa da elaboração das especificações téc-
nicas então ele não participa do julgamento das propostas”. 

28 E Como são 3 proposições simples, o número de linhas será 2
3
 = 8. 

29 E  

P Q P  Q (P  Q) → Q 

V V V V 

V F V V 

F V V F 

F F F V 

É uma contingência. 
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30 C  

p q ~p ~q p→q (p→q) ∧ (~q) P 

V V F F V F V 

V F F V F F V 

F V V F V F V 

F F V V V V V 
 

31 C Silogismo 

Todo funcionário do fórum é advogado. (premissa menor – fornece o sujeito da conclusão) 

Todo advogado sabe lógica. (premissa maior – fornece o predicado da conclusão) 

Todo funcionário do fórum sabe lógica. (conclusão) 

32 E Silogismo 

Todo C é A. (premissa menor – fornece o sujeito da conclusão) 

Nenhum A é B. (premissa maior – fornece o predicado da conclusão) 

Todo C não é B, que é o mesmo que Nenhum C é B. (conclusão) 

Nome Cargo Tempo 

Lina Assessora 13 anos 

Mara Analista 20 anos 

Júlia Cerimonialista 11 anos 
 

33 C Questão de diagramas lógicos 

Todo indivíduo alcoolista tem cirrose. (premissa menor – fornece o sujeito da conclusão) 

Todo indivíduo que tem cirrose costuma faltar ao trabalho. (premissa maior – fornece o predicado da conclusão) 

Todo indivíduo alcoolista costuma faltar ao trabalho. (conclusão) 

 

RESOLUÇÃO POR DIAGRAMAS LÓGICOS 

 

34 E Questão de lógica de argumentação 

Se não há um leão feroz na sala, então "Lauro mentiu" 

Se Lauro mentiu então “Raul falou a verdade”. 

Se Raul falou a verdade então "Nestor mentiu". 
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35 C Questão de equivalência lógica. 

Sejam as proposições simples: 

p: tenho saúde. 

q: sou feliz. 

 Dessa forma, temos: 

~ ( p → q )  ~ (~ p v q )    p ʌ ~ q 

36 C O reduzido número de países com amplo direito a voto no Conselho de Segurança é questionado, principalmente 
pelas novas potências  regionais, que buscam delimitar um novo patamar de representatividade geopolítica mundial. 
Entre os países que brigam por uma vaga estão o Brasil, a China e o México. 

37 E Embora o país possua uma das maiores reservas de petróleo em águas profundas, a sua produtividade ainda é bai-
xa, pois demanda de alto investimento em pesquisa e tecnologia. Atualmente o governo busca capitalizar o setor 
promovendo leilão de áreas em parceria com a Petrobrás. 

38 C Seguindo a onda de revoltas instaladas no oriente médio – Primavera Árabe, o povo Sírio, deu início em 2011 a uma 
série de protestos que culminaram com a instalação de uma guerra civil. Assad utiliza o aparato bélico do Estado 
para manter-se no poder, sendo que no segundo semestre de 2013 o exército sírio fez uso de armas químicas contra 
rebeldes. 

39 E Embora a questão ambiental esteja em destaque na sociedade atual, a ativista cubana Yoani Sánchez dedica seu 
trabalho combatendo o regime ditatorial cubano, denunciando principalmente a falta de liberdade na ilha. 

40 E A hidroeletricidade é a principal fonte de geração elétrica no Brasil, pois o país é rico em grandes rios de planalto que 
são alimentados pelo grande volume de chuva que marca nosso clima tropical típico. As usinas térmicas são utiliza-
das como fonte secundária, sendo utilizadas, principalmente em períodos de estiagem. 

41 C A partir da segunda metade do século XX, o processo de globalização e massificação da cultura se intensifico, atin-
gindo grande parte dos países. Juntamente com o capital, a cultura de consumo passou a ser massificada, modifi-
cando os padrões de consumo, mesmo em comunidades tradicionais. 

42 C O caso Snowden ganhou destaque na mídia internacional, quando o técnico divulgou documentos que atestam a 
ação da CIA, através da NSA, espionando cidadãos e líderes por todo o planeta. Segundo dados fornecidos por 
Snowden, a NSA mantinha uma base de processamento e envio de dados em Brasília e em outros países em de-
senvolvimento. 

43 E A internet tornou-se uma grande vitrine para o consumo, fornecendo ao mesmo tempo um espaço de divulgação das 
marcas e um espaço de compras relativamente seguro para os consumidores. 

44 C O conceito de ética não está ligado a determinados períodos temporais, nem a determinados locais. Assim, as nor-
mas de convívio social tendem a permanecer as mesmas independentemente dessas peculiaridades locais ou crono-
lógicas. 

45 E É obrigatória a implementação das Comissões de Ética nos órgãos da Administração Pública federal direta e indireta. 
Trata-se de uma das principais inovações trazida pelo Código de Ética, qual seja, a constituição de uma Comissão 
para, sobretudo, apurar o cometimento de irregularidades éticas. 

46 C O fator da honestidade, da moralidade e da ética integram o conceito de legalidade, para o servidor público civil fede-
ral. Dessa maneira, o servidor não pode ter condutas legais, mas imorais. Deve, portanto, realizar condutas legais e 
morais, em atenção a ambos os princípios da Administração Pública. 

47 E Os princípios expressos da Administração Pública do art. 37 da Constituição Federal são: legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e eficiência. Atenção: imoralidade não é um desses princípios. 

48 C A CEF, enquanto empresa pública, integra a Administração Indireta Federal. Dessa forma, nos termos do art. 37 da 
Constituição, deve obedecer aos indicados princípios. 

49 C A legalidade dos particulares é um direito individual, disposto no art. 5º da CF, e lhe permite fazer tudo o que não 
estiver proibido em lei. Trata-se de uma legalidade ampla. Já a legalidade da administração está disposta no art. 37 
da CF, de maneira que só lhe permite fazer o que estiver previsto em lei. Trata-se de um conceito mais reduzido. 

50 E Existe exceção ao princípio da publicidade. Os atos sigilosos não devem ser públicos, como por exemplo os atos 
relativos à Soberania nacional e os atos protegidos pelo Segredo de Justiça. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 70 QUESTÕES 

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS – Professor Nelson Guerra 

51 E O BACEN não regulamenta a apresentação de comprovante de renda. Os bancos podem cobrar se quiserem. Os 
demais documentos realmente são obrigatórios. 

52 E Como uma das exigências para abertura de conta é a alfabetização, o analfabeto poderá ser titular de conta bancária 
desde que apresente procurador nomeado por meio de procuração PÚBLICA (e não PARTICULAR), com poderes 
específicos. 

53 C Correto. Entre outros procedimentos, podemos citar a devolução de cartão magnético e o saque de eventual saldo 
remanescente em sua conta. 

54 E É uma operação de empréstimo, comum nas contas de cheque especial, quando o cliente utiliza o saldo de seu limite 
de crédito e, por isso, é uma operação ATIVA (o erro está aqui), pois o banco repassa recursos captados para outra 
pessoa. Nas operações passivas, a instituição financeira recebe recursos de seus clientes. 

55 E O erro está na parte final. Há limitação de valores, por exemplo, para saques em caixas eletrônicos. Mesmo no interi-
or da agência, em horário de atendimento bancário, a instituição pode postergar para o expediente seguinte os sa-
ques de grande quantia. 

56 E Se você respondeu como correta, certamente confundiu o assunto com capacidade civil, pois a personalidade civil da 
pessoa física, mencionada na questão, ocorre a partir de seu nascimento com vida. 

57 C Impúbere é o menor entre zero e 16 anos incompletos. Esses devem ser representados pelos seus pais ou tutores 
nomeados. 

58 C Sim. Segundo o Código Civil, também é o local onde a pessoa reside com ânimo definitivo. O item traz um exemplo 
do chamado domicílio legal (o do preso é onde este cumpre pena). Aproveitemos para citar outros casos: O domicílio 
do menor é o mesmo que o dos pais ou responsáveis, o do diplomata estrangeiro é o local no Brasil onde estiver 
instalada a embaixada ou consulado, podendo também ser a capital federal (Brasília-DF). 

59 E Para corrigir a afirmação, troque “auxiliá-los ou assisti-los” por “representá-los”. 

60 C Correto. Mas vamos continuar o raciocínio: se ambos os cheques tiverem com a mesma data de emissão, conside-
rar-se-á mais antigo o de numeração inferior (Art.40 da Lei do Cheque: Lei 7357/85). 

61 C Aceite é o reconhecimento de dívida, por parte do devedor/sacado, declarada pelo credor em alguns títulos de crédi-
to. O cheque não admite aceite. 

62 C Sim. Muitas vezes, ao pagar uma dívida em cheque, o recebedor poderá se sentir mais confortável e garantido se o 
pagador da dívida entregar-lhe um cheque de EMISSÃO do próprio banco sacado. Esse é o chamado “cheque admi-
nistrativo”. 

63 E Cheque cruzado é aquele com dois traços paralelos marcados no anverso do documento (na frente do cheque), 
indicando que somente pode ser pago a um banco. 

64 E A devolução de DOIS CHEQUES sem provisão de fundos não leva a inclusão do nome do cliente no CCF. É preciso 
que haja a dupla devolução do MESMO cheque. 

65 C Essa é a regra estabelecida pelo Banco Central. 

66 E A devolução de cheque sem suficiência de fundos na primeira apresentação (motivo 11) não é causa suficiente para 
inclusão do titular no referido Cadastro. 

67 E Quando o talonário de cheque for cancelado pelo próprio banco sacado, o titular não incorre em falha pela a emissão 
de cheques sem a devida provisão de fundos. 

68 E O prazo de prescrição do cheque tem sua contagem inicial a partir do findo do prazo de apresentação (não de emis-
são). 

69 E Prevalecerá o valor escrito por extenso. 

70 C Sim, ao endossar o cheque para outra pessoa, o endossante torna-se coobrigado solidário da dívida constituída pelo 
cheque (equivale a um aval). 

71 E Cheque não é considerado dinheiro e, por isso, os estabelecimentos podem não aceitar o pagamento em cheques. 

72 E Diz a Lei do Cheque (Lei 7357/85), no Art.32 § único: “O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado 
como data de emissão é pagável no dia da apresentação”. 
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73 E 
Sim. Mesmo que o emitente figure na cadeia de endossos, este poderá endossar o cheque a outro, permitindo assim 
a fluidez e a maior circulação do cheque no mercado. 

74 E Para tornar o item correto, a última palavra (indeterminada) deve ser trocada por “determinada”. 

75 E Acima de cem reais deve constar, no ato da emissão do cheque ou posteriormente, o nome do beneficiário no seu 
anverso (na frente), em campo próprio.  

76 E Ao portador o cheque somente pode ser emitido quando seu valor for de cem reais, no máximo. 

77 E Não há restrições quando à cor da tinta utilizada para preenchimento de títulos de crédito, aí incluído o cheque, pre-
valecendo a legítima manifestação escrita da vontade. 

78 E Sendo o portador legitimado do cheque, mesmo que emitido até o valor de cem reais, não nominativo, o direito à 
informação é legítimo. 

79 E O preço das ações é alterado pela sua própria natureza, dependendo da oferta e da procura pelo título. Também a 
quantidade é alterada conforme a empresa faz novas emissões (IPO ou underwriting). Valores e quantidades tam-
bém são alterados em decorrência de operações de split (desdobramento de ações) e inplit (agrupamento). 

80 E A liquidação da compra e venda de ações ocorre em até três dias úteis bancários (D+3). 

81 E A afirmação ficaria correta se fosse trocada a expressão “pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central 
do Brasil” por “pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários”. 

82 C Sempre. Não há o que comentar. Veja resumos sobre o Mercado de Capitais e outros assuntos no link 
www.cursosolon.com.br/cef 

83 E Também nas bolsas ocorre o chamado mercado secundário, entendimento este como a sistemática onde investido-
res negociam entre si as ações anteriormente adquiridas no mercado primário. 

84 C De fato, as operações de slip e inplit impactam o total da composição das ações da companhias, com reflexo propor-
cional em seus valores individuais, mas não alteram o valor total do capital da empresa, de maneira que a companhia 
não fica mais rica nem mais pobre após aplicadas tais operações. 

85 E Há mais de duas décadas inexiste no Brasil ações ao portador, sendo tais ações normalmente catalogadas como ON 
(ordinárias nominativas) e PN (preferenciais nominativas). 

86 E Pelo fato de ser negociado em bolsa, o hipotético Banco Sólon S.A. é caracterizado como sociedade anônima de 
capital ABERTO. 

87 C Exato. Também conhecida como operação de underwriting. 

88 E O detentor de ações preferenciais (e de ordinárias) podem sim ser beneficiados no recebimento de dividendos (pa-
gamento em dinheiro de parcela de lucro) e de bonificações (recebimento gratuito de novas ações em decorrência de 
aumento de capital na companhia). 

89 E Do total de ações de uma companhia, não podem existir mais que 50% de ações do tipo preferenciais. 

90 E Se o estatuto da companhia prever o referido privilégio ao acionista detentor de ações preferenciais, o direito passa a 
ser legítimo. 

91 E Também os acionistas detentores de ações ordinárias têm direito a dividendos (lucros) e bonificações (mais ações). 

92 E Tem o direito, na proporção da quantidade de ações ordinárias que possuem (cada ação = um voto). 

93 E Devem estar autorizados pelo BANCO CENTRAL. 

94 E Pelo fato de haver o MANUSEIO da moeda estrangeira, a operação é classificada como de câmbio manual. 

95 C Questão meramente matemática: 

1 euro = 0,40 dólares (na praça de Nova York) 

1 euro = 0,43 dólares (na praça de Lisboa) 

Arbitragem: 0,43-0,40 = 0.03 

Investimento: 200000 * 0.03 = 6000 
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96 E O BACEN entrará no mercado para VENDER (e não comprar) a moeda estrangeira cara. Com isso, aumenta-se a 
oferta dessa moeda no mercado, o que faz com que o seu preço seja influenciado para baixo. 

97 E As taxas de câmbio praticadas no mercado de câmbio brasileiro são livremente negociadas entre os agentes e seus 

clientes e são amplamente divulgadas pela imprensa. O Banco Central do Brasil também divulga, em sua página na 

internet, cotações diárias para as diferentes moedas. 

98 C Não há o que comentar. Para ver resumos e dicas sobre o Mercado de Câmbio e outros assuntos, acesse agora 
www.cursosolon.com.br/cef 

99 E Lúcia deverá revender a moeda estrangeira a um agente autorizado pelo BACEN, não podendo utilizar para negócios 
no mercado interno, tendo em vista que no país prevalece a política de curso forçado da moeda nacional. 

100 C Questão fácil e conceitual, que dispensa comentários. 

101 E São instituições financeiras captadoras de depósito à vista, assim como as Caixas Econômicas e os bancos comerci-
ais.   

102 C Sim. Por isso é o responsável pela fixação das diretrizes para a política monetária, cambial e creditícia do país, den-
tre outras funções. 

103 C As bolsas de valores e de futuros, no Brasil, são fiscalizadas pela CVM. 

104 E As bolsas de valores representam o local ou sistema onde ações e outros títulos de companhias abertas são negoci-
ados, podendo ser constituídas na forma de associações privadas civis sem fins lucrativos ou sociedades anônimas, 
com fins lucrativos, como ocorre com a BM&FBovespa S.A. 

105 E 
Basicamente cabe ao CMN emitir periodicamente o relatório de inflação, a partir do qual o COPOM define a meta da 
taxa básica de juros (taxa SELIC) para a economia. 

ATENDIMENTO – Professores Mattosinho e Christian 

106 E O princípio do marketing é o de atender a necessidades e desejos de pessoas e/ou grupos de pessoas. 

107 E O telemarketing ativo acontece quando a iniciativa pela comunicação parte da empresa em direção aos clientes. 

108 C Apesar dos serviços terem como principal característica a intangibilidade, sua qualidade pode ser percebida por 
elementos tangíveis e intangíveis. 

109 C Uma das características da pró-atividade em vendas é o acompanhamento do cliente e de sua satisfação. 

110 C Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto de venda que proporcione informa-
ções e melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de 
compra pelos consumidores. 

111 E O que se deve esperar de um vendedor é que ele mapeie o problema do cliente e lhe apresente soluções para esses 
problemas. 

112 E A expectativa é construída nas pessoas por promessas feitas por vendedores, pela publicidade, por indicação de 
outras pessoas e por experiências vividas anteriormente. 

113 C A satisfação acontece quando as expectativas geradas nos clientes são atendidas quando o produto é utilizado ou 
quando o serviço é prestado. 

114 C O atendente tem a função de resolver problemas dos clientes, apresentados em forma de necessidades e desejos. 
Escutar mais do que falar e colocar-se no lugar do cliente ajudam a gerar empatia, uma das grandes características 
do bom atendente. 

115 E A satisfação de um cliente depende de suas experiências anteriores, alem de opinião de outras pessoas, publicidade 
e promessas feitas por vendedores. 

116 E Não se pode afirmar que é errado utilizar expressões negativas numa abordagem. Deve-se levar em consideração 
que nosso corpo também se expressa, muitas vezes de forma contraditória ao que sai da boca. 

117 C Trata-se do quarto conceito de consumidor: as vítimas de evento envolvendo relações de consumo, previsto no art. 
17 do CDC. Assim, as pessoas que estão, por exemplo, passando em frente a uma loja, sem qualquer intenção de 
nela adentrar e consumidor, caso sejam atingidas por uma explosão oriunda da loja, são consideradas consumidores 
para fins de reparação do prejuízo, eis que se trata de um evento envolvendo relações de consumo. 
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118 E O fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estran-
geira, bem como os ENTES DESPERSONALIZADOS, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços. Assim, na condição de ente despersonalizado, não necessidade de registro ou inscrição regulares para 
figurar como fornecedor em uma relação de consumo. 

119 E O objeto de uma relação de consumo pode ser um produto ou um serviço. Os serviços devem ser remunerados, 
ainda que indiretamente, como por exemplo os estacionamentos de shoppings, e neles não se incluem as relações 
de caráter trabalhista, eis que regidas por outra legislação, a CLT. 

Para ver resumos e outros assuntos ligados à disciplina de Atendimento e Conhecimentos Bancários, acesse agora 
www.cursosolon.com.br/cef gratuitamente. 

120 E A responsabilidade do fornecedor pode ser decorrente de fatos (ligados a defeitos) ou de vícios (ligados a inadequa-
ção por qualidade, quantidade ou informação) de produtos ou de serviços; e, de maneira geral, é objetiva. Isso signi-
fica que dispensa a investigação sobre o dolo ou culpa do fornecedor. 

 

 

 

 Você discorda da resposta? 
Então envie seu recurso, devidamente fundamentado, para  

secretaria@cursosolon.com.br 

 

 

ATENÇÃO 

Após a aplicação da prova oficial, os professores auxiliarão os candidatos na ela-

boração de eventuais recursos. Acompanhe tudo pelo site do Curso Sólon. 


